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jOllqldm 1:/,,,11'O de M '10 - Lntim Mngl do. 'I'UZ' • 1820,
Joaquim OOI11CS Mont iro - Latim etc, _. 'aflital _ 1822,
Joaquim José Teixeira Guimarães - Primeiras letras _ S, S bElSli,o

1809,
Joaquim José de Santa Ana - Latim - Santos _ 1825,
Jos~ Carlos de Almeida jordão - Latim - Paranaguá _ 1809.
Jose Gonçalves Godoy - Latim - Sorocaba _ 1812.
José Luís de S. Boaventura - Teologia _ Capital _ 1809.
José Luís Morais e Castro - Latim -- Santos __ 1819,
Leandro Bento de Barros - Primeiras letras- S, Sebastião _ 1816.
Leão) José de Sena - Latim - Capital __ 1826,
Lo~renço Antônio de Almeida - Latim - Paranaguá _ 1824,
LUIS da Costa e faria - Primeiras letras _ Capital _ 1821.
Manoe1 de Castro Guimarães - Primeiras letras - Jundiaí _ 1815.
Manoel F. Lara G. e Aranha - Latim - Itú _ 1822.
Manoel Joaquim de Oliveira - Primeiras letras _ Guaratinguetá ~

1819.

Manoel Pere!ra de Aguiar - Primeiras letras - Pôrto Feliz _ 1814.
Manoel PauIrno Ayres - Latim - Sorocaba _ 1812.
Roque Soares de Campos - filosofia - Capital _ 1815.
Sebastião Álvares de Oliveira - Latim - S. Sebastião _ 1825.
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DOCllmentação da antiga Capitania de São Paulo a partir de 1682 _ Admi-
nistração e arrecadação - Ordens de várias autoridades Civis e Ecle-

si~sticas - Expedição contra 0$ indios de Guarapuava
Coletorias -- Alfândegas.

446.1. Provisões do Real Erário. (A coleção contém: Provisões e' Avisos do
Inspetor Geral, e depois Presidente, do Real Erário de Lisboa, ao Prove-
dor da fazenda Real e à Junta da Administração e Arrecadação da Real
fazenda da Capitania de São Paulo. Originais), Livro de 1769-1774' _
446,2 Provisões, etc. Livro de 1775-1781; - 446,3. Idem. Livro de 1782-
1788; - 446,4 - Idem. Livro de 1789-1797; - 446,6. Idem Livro de 1798-'
1801; - 446,6 Idem Livro de 1802-1804; - 446,7 Idem Livro de 1805' _
447,1 Carta~ e Provisões Regias do Real Erário e do Conselho da 'Fa-
senda (Reglst~ de). (Dirigidas à Junta da Real fasenda da Capitania de

J
S. P,aulo. .Ate o Livro 2," datadas de Lisboa, e do 3.° ao 5.0 do Rio de
aneiro). Livro de 1769-1774-; - 447,2 Cartas etc. Livro de 1774-1787'

- 447,3 Idem Livro de (incompleto) '1793-1807; -447,4 Idem Livro de
1808-1812; - 447,5 Idem Livro de 1812-1819; - 447,6 Idem Livro de

'1819-1822; - 448,1 Provisões do Inspetor e Presidente cio Real Erário e,
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1\ 1822 111 diante, do Prcsid utc do Tesouro Públic à JUnta ela Arr ca-
dação e Administração da Real Fasenda ela Capitania de São Paulo (Ori-
ginais: 2,as vias ou l.as vias dos documentos da coleção 446,1-446,7, Data-
das de Lisboa até 1807, ele 1808 em diante do Rio de Janeiro) Livro de
1781-1786; - 448,2 Provisões etc. Livro de 1787 - 448,3 Provisões Li-
vro de 1788-1789; - 448,4 Provisões Livro de 1790-1792; - 448,5 Pro-
visões Livro de 1793-1795; - 448,6 Provisões Livro de 1796-1797; -
448,7, Provisões Livro de 1798-1799; 448,8 Provisões Livro de 1800;
- 448,9 Provisões Livro de 1801; - 448,10 Provisões Livro de 1802;
- 448,11 Provisões Livro de 1806; 448,12 Provisões Livro de 1806-
1807; - 448,13 Provisões Livro 1807; Provisões etc Livro de 1787;

Idem 448,14 Livro de 1808; - 448,15 Provisões Livro de 1809;
'- 448-16 Provisões Livro 1810; - 448,17 Provisões Livro de 1811;
- 448,18 - Provisões Livro de 1812; - 448,19 - Provisões Livro de
1813-1814; - 448,20 Provisões Livro de 1814; - 448,21 Provisões Livro
de 1815;,- 448,22 Provisões Livro de 1815; - 448,22 Provisões Livro de
1816; 448,23 Provisões Livro de 1817; 448,24 Provisões
Livro de 1818; - 448,25 Provisões Livro de 1819 - 448,26 Provisões Li-
vro de 1820; - 448,27 Provisões Livro de 1821; - 448,28 Provisões Li-
vro de 1822; - 448,29 Provisões Livro de 1822; 448,28 Provisões Livro
de 1823; - 4<:3,30 Provisões Livro de 1825; - 449,1 Provisões do Te-
souro Nacional. Originais. (Do Ministro da Fasenda, Presidente do Tesou-
ro Nacional, à Junta da fasenda da Província de S. Paulo.) Livro de 1826;
- 4492 Provisões etc. Livro de 1828; - 450 - Ordens do Presidente do
Tribunal do Tesouro Público Nacional ao Inspetor da Tesouraria da Pa-
senda da Província de São Paulo (Originais.) Livro de, 1841; - 451 -
6rdens e Circulares do Presidente do Tribunal do Tesouro Nacional e
Ofícios das respectivas Diretorias Gerais. (Registro de); ao Inspetor da
Tesouraria da Fasenda da Província de São Paulo. Livro de 1852-1853;
- 425 - .Registo de Ordens e Provisões Régias e do Govêrno Geral do
Brasil, Cartas, Patentes, Portarias, Mandados, Ordens de várias Autor~-
dades civis e eclesiásticas; a Provedoria da fasenda Real em Santos. LI-
vro incompleto 1682-1684;' - 453 - Ordens Régias, Provisões Eclesi~s_ti-
cas e Seculares e Condições de Contratos. (Registo de Cartas, Provisões
e Alvarás Régi;s, Provisões .e B~ndos do Governador: - 45~ - a ~a.?i-
tão General da Capitania de São Paulo, Ordens do da Bahia, Provisões
Eclesiasticas,' Petições, Certidões da Câmara etc., à Provedoria da Fa-
senda Real da Praça de Santos.) - Livro Xl, incompleto, 1721-1723; -
454 - Ordens, Provisões e Cartas Régias, Ordens e Bandos do Gover-
nador de São Paulo e Minas etc., à Provedoria da fasenda Real de San-
tos e São Paulo. (Contém também Certidões, Cartas, Precatórias, Regi-
mentos, Termos de Juntas, etc.) Registro - Livro VII 1709-1741; - 455
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ra, .onlormc a rdem de '. Mag . que aqui S a '11I, \ por'qu \ Il H \Jl(lru~' ()
que S. Mage. mandou fazer dos Govern s de Minas era '8 ()y:l~, ]1(18-

sou para aquelas Capitanias esta jurisdição que s está atualrncnt PI'[1'II-

cando, parece que no tempo presente em que o mesmo Senhor manda res-
tituir esta Capitania ao seu antigo estado e jurisdição, não deve cessar esta
f~culdade que em algumas ocasiões, se tem feito precisa. E por este 1110- '
tivo he que l11e resolvo a expor esta materia a justa consideração de V.
Ex.s a quem Deos Guarde.

São Paulo 15 de Fevereiro de 1770.

111.Exmo. Sr. Marquez de Lavradio - Vice-Rei deste Estado do Brasil.
Luiz Antonio de Souza.

\

Dom Joseph por graça de Deus Rey de Portugal e dos Algarves da
quem e. dalem n;ar .em Afri~a, Senhor de Guiné e de Conquista, Navegação,
Comer~1O da EtIOPIa, Arabia, Pe~sia e da India etc. Faço saber aos que
esta minha carta Patente virem, que sendo-me presente a grande necessi-
dade, que ha de se erigir Governador e Capitam General na Capitania de
Sam Paulo, na mesma forma, 'e com a mesma jurisdição, que já anteceden-
te o houve nela.

Sou servido restabelecer a mesma Capitania a seu antigo estado. Hei
por bem nomear para Governãdor e Capitão General do mesmo Governo
a Dom Luiz Antonio de Souza Botelho Mourão, que servirá por tempo de
trez anos, e o mais que decorrer, em quanto lhe não nomear sucessor.

- XI--

Correspondência dos Governadores de São Paulo com o Vice-Pei do Bra-
sil - 1769-1807 - Documentos inéditos transcritos na íntegra - Conces-
são de título, de terras - Requisição de oficiais para disciplinarem as tro-
p~s da Ca?itania e um processo para ser julgado na Relação - Fortifica-
çoes na Vila de Santos e. fundação de uma vila na enseada de Guaratub«.

Liv. Col. 111.

I - Ofício de D. Luiz Antonio de Souza ao Marquez do Lavradio so-
bre um equivoco na concessão de titulo de terras passado ai Pedro da
Cunha Souto Maior .,- copia de uma carta mencionada ao mesmo oficio. _
27 -2-1771 -- págs. 9 - 10.

I1Im.o e Exrn.? Snr. Representando-me Pedra da Cunha de Souto Maior
que lhe mandasse passar Provisão de Guarda Mór de Campo Alegre, e
apresentando-me no mesmo tenho Documentos por donde constava perten-
cerem aquelas terras a esta Capitania, não duvidei passar-lhe o dito Titu-
10; porem chegando-me pouco depois a noticia de que sobre as ditas ter-
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('\ 11\Vln duvklu \ V, Gxrr. tinha I assado out.•..rs Ord '116 '111 .cntrarlo a
't!t I' fi]) 'ito, 111 s 'revi a carta que corista da copia j unta, de que dou <;on-

!'tI a V. Exa. de. assim o ter feito, e peço a V. Exa. releve esta falta, que
adonde não ha malícia, nem contumácia, não ha culpa; pois a minha von-
tade de nenhum modo quer obrar causa que encontre de V. Exa. e sou
eu o primeiro que com toda a Capitania me sumeto as determinações de
V. Exa. e estou pronto para obedecer pontualmente as suas Ordens sem
reserva algutna, e tudo quanto V. Exa. mandar e quizer que nela se obser-
ve assim se ha de executar com toda a pontualidade e diligencia muito a
satisfação de V. Exa. Deus Guarde a V. Exa. por muitos anos. São Paulo,
27 de Fevereiro de 1771, de V. Exa. Ao mto. fiel e obsequentes mo. Creado
Luiz Antonio de Souza.
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IIIm.o e Exmo. Sr. Marquez de Lavradio, Vice-Rei deste Estado do Bra-
sil - 11 - Copia. Vejo o que Vme. me diz na sua carta e como a Pro-
visão, que a Vme. passei de Guarda mor de Campo Alegre foi na coníor-
midade de pertencerem essas terras a esta Capitania, como Vme. me asse-
gurou pela posse que a Carnara de Guaratinguetá tinha ratificado nelas,
e lhe pertencerem de tempo muito antigo; e agora Vrne, me diz, que ha
ordens em contrario do Senhor Marquez de Lavradio, Vice Rei do Estado.
Ordeno a Vme. que contra as ordens do dito Senhor, não use de jurisdição
alguma' nem as encontre, por ser eu o primeiro, que muito venero e respei-
to ao mesmo Senhor, e o mais empenhado, e interessado em executar tudo
o que por ele for determinado; e nesta conformidade se deve Vrne. regular
para obrar com acerto, e conforme as minhas intenções. Deus guarde a
Vme. S. Paulo a 5 de Fevereiro de 1771, D. Luiz Antonio de Souza, Sr.
Pedro da Cunha de Souto Maior.

- III - Oficio de D. Luiz Antonio de Souza ao Marquez de Lavradio
solicitando o destacamento de dois oficiaes para disciplinarem as tropas
da Capitania. - 4-1-1774 - págs. 11 - 12.

IIImo. e Exmo. Snr. Como V. Ex." foi servido dizerme em Carta de 8
de Julho do anno proximo passado de 1773, qV. Exa. não teria duvida
em me dar alguns oficíaes das Tropas dessa Capital pa. melhor se disci-
plinarem . e regularem os Corpos desta Capitania. Ponho na Prezença de
V. Exa. que o Alferes José Manoe! da Companhia de Mayor, e o Tente.
Francisco Antonio da mesma Companhia cazarão nesta Cidade, e dezejão
servir nesta Capitania, parecendolhe q. assim lhe será mais comodo, mas
não obstante elles marcharão. incorporados nas suas Cornpas. pa. apte. de
onde V. Exa. os destina, e como a V. Exa. é quem pertence deferir-Ihes
aos seus requerimentos si V. Exa. quizer q. elles passem p,or troca pa. esta
Capitania pa. Mayor utilidade do Serviço na instrução destas Tropas, eu
o Estimarey e com Ordem de V. Exa. darei outros que passem pa, SSO

Capa. no caso q. isto assim seja cio aggrado, aprovação C\, V. Exo. a
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a V. Ex' s br dlnh 11'0 dessa Fazenda H :.11, V. Ex" que não Igoll rn :.\8
actuais disposições, e q. conhece a pobreza desta Capitania, conhecerá a
grande necessidade dele, e por isso pelo muito favor q. V. Ex- me faz
conta com este triunfo. Dezejo a V.. Ex' a mais vigorosa saude e' q.
caindo com ela as suas fadigas me de as insinuações de sua vontade
para as cumprir como devo.

Oeos guarde a V. Ex' muitos anos. São Paulo, 26 de Janeiro de 1799.
De: V. Ex- sobrinho 'o mais atento obrigado - Antonio Manoel de

Mello Castro e Mendonça.

lllmo. e Exmo. Snr. Conde de Rezende.

VI - Ofício de Antonio Manoel de Mello Castro e Mendonça ao Con-
de de Rezende - 10-4-1799. - pago 55.

Ilrno. e Exmo. Snr. Como a V. Ex' Ministerialmente se havia de par-
ticipar, que huma Fragata Francesa de 18 pessoas se aprestava no Por-
to de Passagens com o designio de fazer hum desembarque nas Costas da
nossa America; devo lembrar a ,V. Ex- que ao mesmo tempo cruzar até
a altura da Villarde Santos, não só pela pequena distancia que há dessa Ci-
dade a este Porto, como para animar e tranquilizar o Commercio mari-
timo d'elle, visto não haver nesta Capitania huma Embarcação 'de Guer-
ra, que faça respeitar .a sua Costa de qualquer Pirata que se atreva a
insultala,

He este hum motivo que tenho de mais para rogar a V. Ex' haja de
responderme a propozição que fiz na minha Carta de 26 de Janeiro do
prezente anno, e quando V. Ex- se resolva a socorrer-me dahi com o ne-
cessário, he muito precizo enviarme logo huma avultada porção de ferro
para concertos das Carretas, pois ha muito pouco nesta Capitania, e esse
portão alto ~reço que he lezão para a Fazenda Real o cornpra-Io aqui.

Deus guarde a V. Ex", São Paulo, 27 de Abril de 1799. - Antonio
Manoel de Mello Castro e Mendonça. '

llrno. e Exmo. Snr. Conde de Rezende - Vice-Rey.

VII - Carta de Antonio Manoel de Mello Castro e Mendonça' ao
Conde de Rezende. -·27-1-1801. - pago 56.

Illmo. Exrno. Snr. - Pela Carta de V. Ex" de 14 de Novembro de 1800
fico scíente da providencia .Que tomou para evitar o contagio da epidemia
que grassava em Hespanha, e para que da mesma sorte não inficione esta
Capitania, tomarei as medidas que me parecerem mais proprias e a
dequadas, ,'\ '

Deus guarde a V. Exa. São Paulo, 27 de Janeiro de 1801 .- Antonio
Manoel de Mello Castro e Mendonça.

'llmo. e Exrrio, Snr, Conde de Rezende - Vice-Rey,
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Correspondência dos Governadores de Seio Paulo com o Viee-Rei do Brasil
- 1769-1807 - Documentos inéditos tronscritos na íntegra - Deserção de
tropas do Regimento enviado à Ilha de Santa Catarina. Providências to~
madas acêrca da defesa da Ilha de Santa Caiarina - Pedido de providências

urgentes __0 Documentos enviados ao novo Vice-Rei

Correspondência dos Governadores de São Pauto - Liv. Lcoí. 111 -
a saber:

I- Oficio de Antonio Manoel de Mello Castro e Mendonça ao Conde de
Rezende - Vice-Rey - 12-10-1801. pago 57. limo, e Exmo, Desde, o di,'f
19 de Março' do corrente anno, em q. chegou a esta cidade a Carta de V,.
Exa. de 7 do mesmo mez, se acha estabeleci da a nossa cornmunicação re~
lativa a Defesa da Ilha deSta. Catharina, e Contjnente do Rio Glam'!e, e
pedindome V. Ex" o Regimento de Infantaria para reforçar a Guarnição da-
quella Ilha, não me disse huma só palavra relativa a manutenção da Tropa
depois da sua sahida; quando V. Exa sabia pelo deduzido nas minhas Car-
tas, 'que apenas hia municiada para a viagem, e a falta de meios com que
ficava esta Capitania para a socorrer depois de ali chegar, sendo 'cauzà
também deste attrazo o mal que a Capitania de V. Ex' tem pagoas consigIÍâ~
ções que se achão adjudicadas nella para as despezas destas.

N'estes termos não me podia ocorrer, que chegasse o Regimento de Iq:-
fantaria a Ilha de Sta. Catharina, e que ali não achasse Ordem de y. E;x'
nem para se' lhe darem os Municiamentos de boca; resultandojí'aqui ter
dezertado opprirnidos e fome huma grande parte dos, seus soldados," que
vindo-se-me apprezentar, não tenho remedio se não recebellos, e perdoar-
lhes visto que conheço .a urgencia da cauza com que a fazem: cauza atres-
tado pelo Coronel do mesmo Regimento, que me assevera, que até aos, o,ffi-
dais doentes se lhes denegava o curativo, ou os meios para elle; r~m~ten,
do-me hurn despv do Coronel Commandante da mesma Ilha, por onde COI'\S-

tava que a respeito do Municiamento daquella Tropa, não tinha recebido
Ordens algumas de V. Ex", '

Alem das despezas que fez promptiíicaçâo do mesmo Regimento, hinda
mandei na sahida delle pagar a todos dois mezes dos attrazados que se
lhes devião e que me dizem ser a unica coiza q, lhes tem vallido para se
fazer o rancho até o prezente, tenho continuado em fazer outras excessivas
e éxtraordinarias na protnptificação da Legião que V, Ex" me tem pedido,
e que eu estou completando para mandar a Cavallaria, e Artilharia d'elle
para oHió Grande, sendo-me necessario para poder pagar o empenho con-
trahido só neste artigo lançar' mão de hurna pequena porção de oiro dos
Quintps; q. se achava ,em ser 'nos cofres da, Real Junta, e mandallo reduzir
amoeda Provincial a essa Capital, na forma das Ordens que, aqui existem.
..' ;, A' vista do exposto devo lembrar a V. Ex' a necessidade que ha de que
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